Ata nº 2137, da Sessão Solene de Posse de Vereador, Prefeito e Vice-Prefeito, para
Legislatura 2017/2020. Ao primeiro dia do mês de janeiro do ano de dois mil e
dezessete, às dez horas, no Centro Cultural José Ribeiro Tristão, nesta cidade de
Afonso Cláudio, sede temporária da Câmara Municipal, por força da Resolução nº
002/2016, e de acordo com o Edital de Publicação, realizou-se esta Sessão Solene
para a Posse dos Vereadores, Prefeito e Vice-Prefeito Municipal, eleitos em dois de
outubro de 2016, tendo como Chefe de Cerimonial o Senhor Flávio Pereira Martins,
o qual, conformidade com a legislação pertinente, convidou para presidir a
Solenidade o Vereador mais votado no referido Pleito o Senhor Nilton Luciano de
Oliveira. Em seguida por ordem alfabética convidou os demais Vereadores eleitos
para tomarem assento nos lugares a eles reservados, na seguinte ordem: Adeilde
Dável de Oliveira, Beriato Augusto Alves, Florentino Binow, Francisco Braga, João
Luciano Belisário, Josimar Neves da Silva, Lucivan Hease, Márcio Rosa Santos,
Romildo Camporez da Silva, Romildo Valseir Ortolani, Roserene Silva Costa e
Tarciso José de Araújo. Ato contínuo, o Presidente da solenidade convidou para
secretariar interinamente os trabalhos o Vereador Adeilde Dável de Oliveira,
proferindo em seguida, sua saudação inicial a todos os presentes. Dando
prosseguimento o Chefe do Cerimonial passou a composição da Mesa na seguinte
ordem: ___ Excelentíssimo Prefeito eleito Edélio Francisco Guedes, acompanhado
de sua esposa, primeira dama do município, Senhora Elisabete Ferreira Guedes;
Excelentíssimo Vice-Prefeito Senhor Joadir Dettmann, acompanhado de sua
esposa, Senhora Eva Roncette Pimenta Dettmann; Senhor Wilson Berger Costa, ExPrefeito Municipal, acompanhado de sua esposa, Senhora Roseane Brambilla
Costa; Senhor Pedro Vill, Ex-Vice-Prefeito Municipal, acompanhado de sua esposa,
Senhora Oliete Xavier Vill; Senhor Methódio José da Rocha; Reverendíssimo
Senhor Padre Carlos Pinto Barbosa, Pároco da Paróquia São Sebastião; SubTenente PM, Adilson Silva Raymundo, 2ª Companhia Independente; Senhor Francis
Tristão, Assessor da Presidência da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito
Santo; Senhor Pastor Jorge Azeredo da Silva, Igreja Batista Distrito de Pontões;
Senhor Pastor Paulo Janke, Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, em
Serra Pelada, neste município; Senhor Olimpio Marques, Ministro da Eucaristia da
Comunidade Menino Jesus, Alto Guandu, neste município; Senhor Paulo Edson
Vieira, Gerente da Caixa Econômica Federal; Senhor Fábio Anhert, Analista do
Iema; Prefeito eleito de Laranja da Terra, Senhor Josafá Storch; Vice-Prefeito eleito

de Laranja da Terra, Florisvaldo Kister; Senhora Edísia Guedes Maia, irmã do
Prefeito eleito Edélio Francisco Guedes. __ Composta a Mesa, o Chefe do
Cerimonial, registrou a presença do Senhor Edener Guedes, irmão do Prefeito eleito
Edélio Francisco Guedes, Edna Guedes, sobrinha do Prefeito eleito Edélio Francisco
Guedes; Senhor Gilson Gomes, Ex-Deputado Estadual e sua esposa Sandra
Gomes; Doutor Luiz Temóteo Dias Vieira; Senhor Otávio Saiter Filho e esposa; em
seguida passou a palavra ao Presidente da Solenidade, Vereador eleito Nilton
Luciano de Oliveira, o qual convidou a todos a se colocarem em pé para ouvirem a
execução do Hino Nacional e do Hino de Afonso Cláudio e a leitura da palavra de
Deus, proferida pelo Reverendíssimo Senhor Padre Carlos Pinto Barbosa, Pároco
da Paróquia São Sebastião. Isto feito, o Senhor Presidente declarou em nome de
Deus, oficialmente aberto os trabalhos da referida solenidade, passando em seguida
ao Ato Solene de Posse dos Senhores Vereadores. De acordo com as normas
regimentais, o Senhor Presidente convidou aos Vereadores eleitos a se colocarem
de pé para prestarem o compromisso de posse. O Chefe de Cerimonial informou
que o Secretário “ad doc”, Adeilde Dável de Oliveira. Iria proceder à leitura do Termo
de Compromisso e, conjuntamente, todos os Vereadores deveriam estender o braço
direito em voz alta, repetir as mesmas palavras e, ao final, ao ser proferida a
chamada nominal de cada Vereador, individualmente, deveria se colocar de pé e
estender novamente o “braço direito” e responder: Assim o Prometo. Após proceder
tais esclarecimentos, o Chefe de Cerimonial passou a palavra o Senhor Presidente o
qual determinou o Senhor Secretário que procedesse a leitura do termo de
compromisso, regimentalmente assim estabelecido: “Prometo cumprir dignamente o
mandato que me foi confiado, respeitar a Constituição Federal, a Constituição do
Estado a Lei Orgânica Municipal, observar as Leis, trabalhar engrandecimento do
Município e o bem estar da população”. Após esse pronunciamento e tendo os
Senhores Vereadores prestado o termo de compromisso, o Senhor Secretário
proferiu a convocação de cada Vereador, para que os mesmos se dirigissem perante
a Mesa, para que, individualmente efetuassem respectivamente a entrega de cópias
dos diplomas e da declaração de bens, e, logo em seguida, efetuarem a assinatura
do Termo de Posse. Isto feito e, após o Secretário “ad doc” ter proferido a leitura do
Termo de Compromisso, devidamente assinado por todos os Vereadores eleitos e
reeleitos, o Senhor Presidente, em nome de Deus e em nome do povo
Afonsoclaudense declarou os Senhores Vereadores empossados nos seus

respectivos cargos, parabenizando-os indistintamente. Em seguida passou-se ao
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respectivamente eleitos para o quatriênio 2017/2020, Senhores Edélio Francisco
Guedes e Joadir Dettman. __ O Senhor Presidente da solenidade convidou para se
ficarem em pé perante a Mesa, os Senhores Edélio Francisco Guedes e Joadir
Dettmann, para que conjuntamente possam também prestarem o Termo de
compromisso, O Chefe de Cerimonial informou que o Secretário “ad doc”, Adeilde
Dável de Oliveira. Iria proceder à leitura do Termo de Compromisso deveriam
estender o braço direito em voz alta, repetir as mesmas palavras e, ao final, ao ser
proferida a chamada nominal, individualmente, deveria se colocar em pé e estender
novamente o “braço direito” e responder: Assim o Prometo. Após proceder tais
esclarecimentos, o Chefe de Cerimonial passou a palavra o Senhor Presidente o
qual determinou o Senhor Secretário que procedesse a leitura do termo de
compromisso, regimentalmente assim estabelecido: “Prometo cumprir dignamente o
mandato que me foi confiado, respeitar a Constituição Federal, a Constituição do
Estado a Lei Orgânica Municipal, observar as Leis, trabalhar engrandecimento do
Município e o bem estar da população”. Os quais foram convidados a se colocarem
em pé diante à Mesa com o fim de prestarem o Termo de Compromisso. Isto feito,
foram convidados pelo Secretário “ad doc” e efetuarem a assinatura do Termo de
Posse, momento em que fizeram a entrega de cópias dos seus respectivos diplomas
e declaração de bens. Ato contínuo, o Senhor Presidente da solenidade determinou
o Senhor Secretário que procedesse a leitura do Termo de Posse e ao final, em
nome de Deus e da população Afonsoclaudense, declarou empossados em seus
respectivos cargos de Prefeito Municipal e Vice-Prefeito Municipal, os Senhores
Edélio Francisco Guedes e Joadir Dttmann. Em seguida o Chefe de Cerimonial,
anunciou o Ato Solene de Transmissão de Cargo do Ex-Prefeito Municipal, Senhor
Wilson Berger Costa e do Vice-Prefeito Municipal, Senhor Pedro Vill, ao atual
Prefeito Municipal Senhor Edélio Francisco Guedes e ao atual Vice-Prefeito
Municipal Senhor Joadir Dettmann. Em seguida o Chefe de Cerimonial, procedeu a
leitura da Ata de Transmissão de Cargo. Com a posterior assinatura de ambos, ExPrefeito Municipal, Senhor Wilson Berger Costa e do Ex-Vice-Prefeito Municipal,
Senhor Pedro Vill, bem como do Presidente e do Vereador Adeilde Davel de
Oliveira. Isto feito o Senhor Presidente da Solenidade declarou instalada a
Legislatura 2017/2020. Encerrada a transmissão dos cargos de Prefeito Municipal e

Vice-Prefeito Municipal, os Senhores Wilson Berger Costa e Pedro Vill, se retiraram,
simbolizando a mudança administrativa do município de Afonso Cláudio. Em
prosseguimento, passou-se a concessão da palavra aos oradores inscritos,
componentes da Mesa na seguinte ordem: Excelentíssimo Senhor Edélio Francisco
Guedes, Prefeito Municipal; __ Excelentíssimo Senhor Joadir Dettmann, VicePrefeito Municipal; __ Francis Tristão Pimenta, Assessor da Presidência da
Assembleia Legislativa. Tendo o Prefeito e Vice-Prefeito, entre outras palavras,
agradecido o apoio maciço da população Afonsoclaudense, em especial aos
eleitores, para com a eleição dos mesmos. ___Francis Tristão Pimenta, Assessor da
Presidência da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo. Parabenizou
aos eleitos, desejando-lhes êxito nas funções a eles confiadas. Não havendo mais
oradores inscritos, passou-se a concessão da palavra aos Senhores Vereadores, a
saber: ___ Romildo Camporez da Silva; Romildo Valseir Ortolani; Roserene Silva
Costa; Tarciso José de Araújo; Márcio Rosa Santos; Lucivan Hease; Beriato
Augusto Alves; Josimar Neves da Silva. ___ Os Senhores Vereadores, em suas
palavras, dentre os diversos assuntos abordados, priorizaram seus agradecimentos
à confiança que lhes foram depositadas nas urnas, se comprometendo a trabalhar
para toda população, contribuindo assim com o desenvolvimento do município e o
bem estar de todos. Não havendo mais oradores a se pronunciarem, o Senhor
Presidente, em nome de Deus declarou encerrada a Solenidade de Posse dos
Vereadores, Prefeito e Vice-Prefeito Municipal, desfazendo a composição da Mesa
e, convidando a todos a permanecerem no recinto, para assistirem a Solenidade de
Eleição e Posse da Nova Mesa Diretora da Câmara Municipal, para o Biênio
2017/2018. Isto feito o Senhor Presidente da Solenidade determinou o Secretário
“ad doc”, Vereador Adeilde Dável de Oliveira, que fizesse a chamada dos Senhores
Vereadores. Portanto, tendo constatado o quórum legal, ou seja, as presenças de
todos os Vereadores, o Senhor Presidente declarou oficialmente aberta a referida
Sessão, determinando ao Senhor Secretário “ad doc”, Vereador Adeilde Dável de
Oliveira, procedesse a leitura do Edital de Convocação e do Requerimento
proveniente do registro de chapa para concorrer à Eleição da Nova Mesa Diretora
para Biênio 2017/2018, o Senhor Secretário “ad doc”, Adeilde Dável de Oliveira,
após leitura do Edital de Convocação e do Requerimento, informou que foi
protocolizado o registro de apenas 01 (uma) chapa, denominada. “Afonso Cláudio do
Povo”. Isto feito o Senhor Presidente da Solenidade deferiu o presente

Requerimento. Em seguida determinou ao Senhor Secretário que procedesse a
leitura da composição da Chapa que irá concorrer à Eleição da Mesa, constante no
Livro de Registro de Chapas próprio para este fim, conforme determina as normas
legais. __ Requerimento protocolizado sob o nº 1377/2016 às 15:52:18 do dia 29 de
dezembro de 2016, subscrito pelos integrantes da Chapa denominada “Afonso
Cláudio do Povo”, Vereadores: Nilton Luciano de Oliveira (PSD); Beriato Augusto
Alves (DEM); Adeilde Dável de Oliveira (REDE) e Lucivan Hease (PCdoB).
Concluída a leitura do “Registro de Chapa”, o Senhor Presidente declarou a mesma
apta a concorrer à Eleição da Mesa Diretora para o Biênio 2017/2018, antes de dar
início à eleição da nova Mesa Diretora, o Senhor Presidente informou que, de
acordo com o Art. 22 do Regimento Interno, a votação iria se proceder de forma
nominal, portanto o Vereador, após sua chamada nominal, deverá se dirigir ao
microfone da Tribuna para proferir o seu voto, cabendo a cada votante manifestar
tão somente, aprovo a chapa e rejeito a chapa. Para o processo de votação. Desta
forma o Senhor Presidente convocou os Senhores Vereadores a exercerem os seus
direitos de voto na ordem descrita a seguir, com o registro do voto de cada um, a
saber: João Luciano Belisário _ Rejeito a chapa; Romildo Camporez da Silva; _
absteve do seu voto; Josimar Neves da Silva _ Aprovo a chapa; Márcio Rosa Santos
_ Aprovo a chapa; Roserene Silva Costa _ Aprovo a chapa; Florentino Binow _
Aprovo a chapa; Lucivan Hease _ Aprovo a chapa; Francisco Braga _ Aprovo a
chapa; Tarciso José de Araújo _ Aprovo a chapa; Romildo Valseir Ortolani _ Aprovo
a chapa; Beriato Augusto Alves _ Aprovo a chapa; Adeilde Dável de Oliveira _
Aprovo a chapa; O Senhor Presidente para expressar o seu voto, convocou o
Secretário “ad doc”, Vereador Adeilde Dável de Oliveira, para assumir a Presidência.
Este, após assumir a Presidência, convocou o Presidente da Solenidade, Vereador
Nilton Luciano de Oliveira para expressar o seu voto, tendo o mesmo aprovado a
chapa. Logo em seguida o Secretário “ad doc”, convocou o Vereador Nilton Luciano
de Oliveira para reassumir a Presidência desta Solenidade. Concluída a votação, o
Senhor Presidente determinou o Senhor Secretário que procedesse a leitura do
Boletim de Apuração, elaborado pelo mesmo. Isto feito constatou-se 11 (onze) votos
pela aprovação, 01 (um) voto pela rejeição e 01 (uma) abstenção. Diante do
resultado proferido pelo Secretário “ad doc”, o Senhor Presidente da Solenidade
proclamou vencedora a chapa única apresentada, denominada a chapa “Afonso
Cláudio do Povo”, com a seguinte composição: Presidente Nilton Luciano de Oliveira

(PSD); __ Vice-Presidente Beriato Augusto Alves (DEM); __ Primeiro Secretário
Adeilde Dável de Oliveira (REDE); __ Segundo Secretário Lucivan Hease (PCdoB).
Desta forma, o Presidente da Solenidade, Nilton Luciano de Oliveira, passou-se à
composição da Mesa, convidando a tomar assento os componentes da chapa eleita
denominada, “Afonso Cláudio do Povo”, na seguinte ordem: __ Nilton Luciano de
Oliveira – Presidente; __ Beriato Augusto Alves – Vice-Presidente; __ Adeilde Dável
de Oliveira – Primeiro Secretário; __ Lucivan Hease – Segundo Secretário.
Composta a Mesa, o Senhor Presidente declarou eleita e empossada a nova Mesa
Diretora da Câmara Municipal de Afonso Cláudio, para o Biênio 2017/2018. Em
seguida após o encerramento de votação, o Senhor Presidente solicitou que
retornassem para a composição da nova Mesa Diretora eleita e empossada, os
Senhores: Edélio Francisco Guedes Prefeito Municipal; Joadir Dettmann VicePrefeito Municipal e Paulo Janke Pastor da Igreja Evangélica de Confissão Luterana
no Brasil, Em prosseguimento passou-se a concessão da palavra ao Vereador
Adeilde Dável de Oliveira. __ Isto feito, o Vereador, cumprimentou a todos os
presentes, a Nova Mesa Diretora, Vereadores, Prefeito Municipal e Vice-Prefeito
Municipal, Pastor, ouvinte da Rádio Educadora ressaltou e agradeceu a todos pelo
pleito eleitoral, e o compromisso com a população em legislar e fiscalizar o Poder
Executivo Municipal, manifestou-se sua responsabilidade em apresentar proposta
para os munícipes, trabalhando em conjunto com as comunidades de base,
agricultores e comerciantes. Vamos desenvolver um trabalho árduo na agricultura, a
base da economia do nosso município. Haja vista que represento a sigla partidária
REDE o partido da sustentabilidade. A crise hídrica, nos preocupa, estamos diante
dos primeiros grandes focos daquilo que pode ser a maior crise hídrica de sua
história. Com um problema grave de seca e também de gestão dos recursos
naturais, o município vem apresentando níveis baixos em seu manancial . Outro fator
importante para o município é a geração de renda, temos a piscicultura e a
agricultura familiar na geração de emprego, segurando o homem no campo.
Fortalecer agricultura familiar as pequenas indústrias instaladas em nosso município.
Campanha eleitoral foi tranquila, prevaleceu a vontade popular, a democracia
prevaleceu. Unidos venceremos. Em seguida o Senhor Presidente convidou o VicePresidente para assumir a Presidência para proferir seu pronunciamento, O Senhor
Vice-Presidente convidou o Senhor Presidente para fazer uso da palavra. Isto feito
cumprimentou a todos os presentes, Vereadores Prefeito Municipal e Vice-Prefeito

Municipal, Pastor Paulo Marcos Jansk, da Igreja de Confissão Luterana em Serra
Pelada, neste município agradeceu a Deus, manifestou-se acerca de mudanças no
legislativo, mencionou que na diplomação o Promotor de Justiça. Proferiu que a
mudança não é das pessoas, sim, de atitudes. Câmara Municipal têm um objetivo,
quer o bem de Afonso Cláudio. Com muito orgulho que ocupo pela quarta vez a
Presidência da Câmara Municipal, a democracia prevaleceu. Os Vereadores tiveram
suas escolhas. Respeito o voto de cada um. Não é porque um rejeitou e outro
absteve, vamos desfavorecer. Esse novo legislativo será transparente. Sem círculo
vicioso debilitante da política brasileira. Vamos trabalhar em prol do município, sem
divisão. Agradeço também meus familiares, agradeço a todos os políticos que
compareceram nesta solenidade, todos os Vereadores da legislatura anterior,
agradecer a equipe do Ex-Prefeito Municipal, Wilson Berger Costa, agradeço a todas
as pessoas que participaram do pleito eleitoral. Obrigado Afonso Cláudio, pelo voto
de confiança. Gostaríamos aqui parabenizar o Prefeito Municipal Edélio Francisco
Guedes, com vontade popular teve uma grande expressão de votos. Edélio é o
homem do povo. Tem carisma, simpatia e honestidade. Temos que estar unidos um
legislativo forte. A legislatura anterior deixou uma imagem negativa. Uma Casa
Legislativa transparente é a nossa meta. As Sessões serão transmitidas. Na
legislatura anterior as Sessões não foram transmitidas. Começamos bem, sem
divisão, chapa única, teve consenso entre todos os Vereadores. Os poderes têm que
estar harmônico, pode ficar tranqüilo Prefeito Edélio, o Legislativo Municipal lhe dará
uma boa governabilidade. __ Em seguida o Senhor Presidente Nilton Luciano de
Oliveira, convidou a todos os presentes para um almoço na AABB. E concedeu a
palavra ao Excelentíssimo Senhor Edélio Francisco Guedes, Prefeito Municipal. Isto
feito, o Senhor Prefeito Municipal, cumprimentou a todos os presentes e ouvintes da
Rádio Educadora, desejou um feliz 2017, e que Deus abençoe a todos. Aproveitou a
oportunidade comunicou alguns nomes que vão fazer parte da equipe de governo.
O Senhor Presidente, convidou o Pastor Paulo Marcos Jansk, da Igreja de Confissão
Luterana no Brasil em Serra Pelada, neste município, para proferir a oração final.
Concluindo, em nome de Deus declarou encerrada a referida Sessão, desejando a
todos um ano de 2017, repleto de muita fé, paz e felicidades. E, nada mais havendo
a constar, lavrou-se a presente ata que, após concordância dos Senhores
Vereadores, vai devidamente assinada pelos Vereadores integrantes da Mesa
Diretora e demais Vereadores.
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